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NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI PHỎNG VẤN MỸ 
 

1. Mục đích chuyến đi của Ông/ bà là gì? 

2. Đoàn của Ông/Bà đi bao nhiêu người? 

3. Chương trình du lịch/ công tác của Ông/ Bà thế nào? Đi những thành phố nào? 

4. Đi bao nhiêu ngày?  

5. Đi ngày nào? Về ngày nào? 

6. Trong chuyến đi này có ai là thân nhân đi theo không? 

7. Ai là người chi trả cho chuyến đi?  

8. Ông /bà đang làm nghề gì? 

9. Ông/ bà giữ chức vụ gì trong công ty? Yêu cầu Ông/ Bà mô tả công việc của mình tại 

công ty?  

10. Tổng thu nhập hàng tháng của Ông/ bà là bao nhiêu? (bao gồm những khỏan thu 

nhập chính & thu nhập phụ)  

11. Tình trạng hôn nhân của Ông/ Bà thế nào?Kết hôn năm nào? Có bao nhiêu đứa con? 

12. Ông/ Bà đã từng du lịch đến những nước nào?  

13. Ông/ Bà có dự định ở lại Hoa Kỳ thăm thân nhân sau chuyến đi hay không? 

14. Tờ khai form của Ông/Bà do chính Ông/Bà khai hay có ai khai dùm? 

15. Ông/Bà có biết tiếng anh không? 

16. Ông/Bà có mối quan hệ ràng buộc nào tại Việt Nam không? 

17. Ông/bà có nguời than nào ở Mỹ không? 

18. Người thân của ông/bà hiện đang sinh sống bên Mỹ thì lý do nào khiến ông/bà không 

có dự định ở lại Mỹ? 

 Những câu hỏi đặc biệt có thể sẽ hỏi: 

1. Ông/Bà có nhớ ngày tháng năm sinh của vợ & con không? 

2. Nghề nghiệp của vợ? Thu nhập hàng tháng của vợ? 

3. Ông/Bà có name card không? Nếu có xin vui lòng cung cấp 
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MỘT SỐ LƯU Ý KHI THAM GIA PHỎNG VẤN VISA  
 

 

1. Quý khách có thể trả lời bằng Tiếng Anh (nếu tự tin) hoặc Tiếng Việt. 

 

2. Quý khách nên đọc kỹ và trả lời đúng với những giấy tờ kèm theo và các thông tin đã 

khai trong đơn xin cấp visa, không nên khai khác đi. Đặc biệt trường hợp có người 

thân ở Mỹ, khi được hỏi không nên trả lời là không. 

 

3. Quý vị nên trả lời một cách tự tin, không nên mất bình tĩnh khi được hỏi, vì như vậy, 

nhân viên LSQ sẽ nghĩ là mình không nói thật. 

 

4. Quý khách nào được công ty trả chi phí cho chuyến đi, có quyết định cho đi, khi 

được hỏi ai trả chi phí cho chuyến đi thì trả lời là Công ty nếu được công ty tài trợ. 

Những người được công ty cử đi và thanh toán tiền cần đem theo quyết định cử đi 

công tác, thư mời, name card, hợp đồng lao động để phòng trường hợp LSQ muốn 

chứng minh. 

 

5. Nếu là thân nhân đi cùng, hoặc tự chi trả tiền hoặc được mời đi nhưng không phải 

công ty trả tiền khi được hỏi về kinh phí chuyến đi thì nói là tự chi trả. Khi đó, LSQ 

có thể yêu cầu Quý khách chứng minh các giấy tờ liên quan tới tài sản: Giấy tờ nhà, 

xe, sổ tiết kiệm ngân hàng … Chủ yếu là để đảm bảo quý khách có đủ khả năng chi 

trả cho chuyến đi này (Quý khách nhớ mang theo bảng gốc để đối chứng).  

 

6. Quý khách (đặc biệt những người không phải do công ty trả tiền) cần đưa đầy đủ các 

giấy tờ liên quan tới tài sản: chứng minh thu nhập, giấy tờ nhà, sổ tiết kiệm, họp 

đồng cho thuê nhà, xe… (phải mang theo bản gốc khi đi phỏng vấn để đối chứng) khi 

đi phỏng vấn, LSQ chủ yếu muốn biết những ràng buộc của Quý vị tại Việt Nam để 

đảm bảo quý vị không ở lại Mỹ. 

 

7. Trong trường hợp Quý vị đi cùng đoàn, cần cho biết người Quý vị thân/ quen với ai 

trong đoàn và nói rõ mối quan hệ nếu được hỏi. 

 

8. Các giấy tờ khác cần đem theo: Chương trình tour (hoặc hành trình bay, khách sạn 

dự kiến …), passport (nên đưa cả passport cũ theo), giấy hẹn phỏng vấn, biên lai thu 

tiền, hình … 

 

9. Quý vị cần nắm rõ chương trình du lịch/ công tác: Số ngày, điểm đến, chi phí, số 

lượng người đi trong đoàn, hành trình bay dự kiến, thư mời, cần nắm mức chi phí cho 

chuyến đi của mình để có thể trả lời khi LSQ/ĐSQ hỏi… 

 

10. Do người điền không phải là quý vị, tuy nhiên, dựa trên thông tin các quý vị cung 

cấp, vậy quý vị vui lòng xem kỹ bản khai. 
 

11. Không nên khai nếu từng có lịch sử công việc là làm trông trẻ hoặc làm nail. 
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